102-3/2011.
Jegyzőkönyv

Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. január 24-én 19 órakor megtartott soros
üléséről.
Határozat száma:
11/2011.(I.24.)
12/2011.(I.24.)
13/2011.(I.24.)
14/2011.(I.24.)
15/2011.(I.24.)
16/2011.(I.24.)
17/2011.(I.24.)
18/2011.(I.24.)
19/2011.(I.24.)
20/2011.(I.24.)
21/2011.(I.24.)
22/2011.(I.24.)
23/2011.(I.24.)
24/2011.(I.24.)

Tárgy:
Nagykökényesi Kamarazenei Hét támogatása
Polgárőrség támogatása
Holtidő zenekar támogatása
Hip-Hop Tánccsoport támogatása
Herédi Labdarúgó Club támogatása
Lőrinci Kutyahűség Alapítvány támogatása
Herédi Népdalkör Egyesület támogatása
Herédi Katolikus egyház támogatása
Képviselői tiszteletdíj emelés elutasítása
Kómár József polgármester érintettség miatt döntéshozatalból kizárása
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési tervezetének
valamint a falugyűlés beszámolójának közmeghallgatásra terjesztése
Gálné Kiss Zsuzsanna védőnő közszolgálati jogviszony megszüntetése
Zagyvaság LEADER Közösség tagságról és delegált személyéről
Herédi buszjáratok ügyében

2011. február 18.

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető

~8~

102-3/2011.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd Község Képviselő-testületének 2011. január 24 -i soros üléséről.
Jelen vannak: Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János,
Kerestély Gyula, Orbán Gábor, Papp Ákos és Samu Alfonzné képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző,
Román Ernő gazdálkodási ügyintéző
Kómár József polgármester
Köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes,
mert a megválasztott 7 képviselőből, 7 fő jelen van.
Javaslatot tesz, a napirendi pontok megtárgyalásra.
A Képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalására vonatkozó
javaslattal egyhangúan egyetértett.
NAPIREND
I. Napirendi pont
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetés tervezet
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József polgármester
Részletes előterjesztés készült. Felkéri a képviselőket, hogy tegyék meg észrevételeiket,
kérdéseiket.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A polgármester úr kérésére külön kimutatás készült a tervezet beruházásokról. A falugyűlés
beszámolójának készítésekor a tavalyi falugyűlésen elhangzott kérést figyelembe véve a 2011.
évi tervekről részletesebb beszámolót készítettünk.
Orbán Gábor képviselő
Az árokrendszer rendbetételéhez nincs kiírva pályázati lehetőség?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az eddig kiírásra került „E” jelű pályázatokon nem tudtunk indulni. Várhatóan az „F” jelzésű
pályázatokon fogunk tudni indulni, de ilyen kiírás még nem volt. Az árokrendszer
rendbetételét csakis pályázati forrásból tudjuk megvalósítani. A pályázati lehetőségig esetleg
arra van remény, hogy szintezett térképet, terveket tudunk készítetni. A hatvani Vízügyi
Igazgatóságtól ígértet tettek, hogy segítenek elkészíteni Heréd vízvédelmi tervét.
Orbán Gábor képviselő
A szintezett térkép mindenképp szükséges, hiszen annak segítségével lehet csak az árkok
lejtését megoldani.
Kómár József polgármester
2010-ben már sokat tettünk azért, hogy a falut nagyobb mennyiségű víz ne érhesse.
Elkészítettünk a Tarcsi-völgyben a gátat valamint a temetőtől a Bér patak jobb partjáig egy
töltést, mely egy hatalmas víztárolóként fog működni baj esetén. A talajterhelési számlánkról
2 MFt-ot költöttünk árvízi védekezésre pl.: patak jobb partjának megemelése, Smid András
házánál áteresz elkészítése a fő feladat és Markó Ferenc házánál úgyszintén elkészült az
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áteresz, melyhez 2011-ben egy beton előfejet fogunk készíteni. Sőt a 2011. évi
költségvetésben beterveztünk 1 MFt értékben egy nagy teljesítményű szivattyú vásárlását.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Továbbra is az a véleménye, hogy a faluban lévő árkok nem árvíz elvezetésére szolgálnak,
hanem a lehullott csapadékvíz szikkasztásra, elvezetésére.
Kerestély Gyula képviselő
A patak iszaptalanítása után a most fent lévő talajvíz nagymértékben vissza fog húzódni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A szervezettek támogatását a tavalyi mértéknek megfelelően terveztük 2011-ben. Az egyedi
kérelmek ügyében egyedi határozathozatal szükséges.
A Szivárvány Szociális Központ energiatakarékos izzók vásárlására pályázott, melyet meg is
nyertek. A benyújtandó pályázattal előre nem keresték meg az önkormányzatot. Most az
önkormányzattól a 10 %-os önrész kifizetését kéri, mely 8.030 Ft.
Kerestély Gyula képviselő
Jó dolognak tartja az energiatakarékos izzó használatát, de kik fogják megkapni ezeket az
izzókat?
György Istvánné alpolgármester
Nem támogatja ebben a formában a kért támogatást. Legközelebb előbb keressenek meg
bennünket és majd a nyilatkozatunk alapján pályázzanak a nevünkben.
A Képviselő-testület egyhangúan egyetértett György Istvánné alpolgármester véleményével
így a Képviselő-testület nem támogatta a Szivárvány kérését.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A tavalyi évhez hasonlóan idén is lesz Nagykökényesi Kamarazenei Hét, melyhez a
művészeti vezetőjük, Török Mátyás szeretne kérni támogatást. Részükre a Művelődési Házon
vagy a tavalyi mintára az Egyházon keresztül tudunk támogatást biztosítani.
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy kapjanak 50.000 Ft-ot.
Felkéri a képviselőket, hogy aki egyetért a javaslattal, szavazzon.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
11/2011.(I.24.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nagykökényesi
Kamarazenei Hét (NK7.2 Bach 2011.07.10.-17.) rendezvény szervezője,
Török Mátyás művészeti vezető kérelmére úgy határozott, hogy a
hangversenysorozat programjához 50.000 Ft támogatást biztosít a herédi
római katolikus egyház alapítványán keresztül a 2011. évi
költségvetésben szereplő előirányzat terhére.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat megküldéséről
és a támogatás utalásáról gondoskodjon.
Felelős: körjegyző,
Határidő: értesítésre 15 nap
utalásra: igény szerint
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Kómár József polgármester
A tavalyi évben a Polgárőrség a részükre biztosított támogatást nem vette igénybe, mert
pályázati forrásból sikerült a kiadásaikat fedezni. Az idei évben viszont szükségük van a
korábbi éveknek megfelelő 250.000 Ft-os támogatási összegre.
Felkéri a képviselőket, hogy aki egyetért a 250.000 Ft összegű támogatással, szavazzon.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
12/2011.(I.24.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőrség
Herédi Egyesület (képviselő: Jacsó Endre elnök) kérelmére úgy
határozott, hogy a Polgárőrség részére, 2011. évi működésükhöz 250.000
Ft támogatást biztosít a 2011. évi költségvetési előirányzat terhére.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat megküldéséről
és a támogatás utalásáról gondoskodjon.
Felelős: körjegyző,
Határidő: értesítésre 15 nap
utalásra: igény szerint
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tavaly év végén a Holtidő Zenekar kért támogatását lemezkiadáshoz, melyet nem vett
igénybe, így most újból megkeresték az önkormányzatot.
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy kapják meg a tavaly év végén biztosított 100.000 Ft-os támogatást.
Felkéri a képviselőket, hogy aki egyetért a javaslattal, szavazzon.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
13/2011.(I.24.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Holtidő zenekar támogatás iránti kérelmét és úgy határozott, hogy a
Holtidő zenekar részére lemezkiadásukhoz 100.000 Ft támogatást
biztosít a Művelődési Ház „közművelődési tevékenységek és
támogatások” szakfeladatán a 2011. évi költségvetési előirányzat terhére.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat megküldéséről
és a támogatás utalásáról gondoskodjon.
Felelős: körjegyző,
Határidő: értesítésre 15 nap
utalásra: igény szerint
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző asszony ismerteti a herédi Hip-Hop tánccsoport
kérelmét.
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy a kért 50.000 Ft-os támogatást biztosítsuk a részére.
Felkéri a képviselőket, hogy aki egyetért a javaslattal, szavazzon.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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14/2011.(I.24.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
herédi Hip-hop modern tánccsoport (képviselő: Baranyi Andrea)
támogatás iránti kérelmét és úgy határozott, hogy részükre versenyeik,
fellépéseik költségeihez 50.000 Ft támogatást biztosít a Művelődési Ház
„közművelődési tevékenységek és támogatások” szakfeladatán a 2011.
évi költségvetési előirányzat terhére.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat megküldéséről
és a támogatás utalásáról gondoskodjon.
Felelős: körjegyző,
Határidő: értesítésre 15 nap
utalásra: igény szerint
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző asszony ismerteti a Herédi Labdarúgó Club
támogatási kérelmét.
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy kapjanak most 1.000.000 Ft támogatást.
Felkéri a képviselőket, hogy aki egyetért a javaslattal, szavazzon.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
15/2011.(I.24.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Herédi Labdarúgó Club (képviselő: Egyed János elnök) támogatás iránti
kérelmét és úgy határozott, hogy a Herédi Labdarúgó Club 2011. évi
működéséhez a kért 2.700 eFt támogatásból 2011. évi elemi
költségvetésében 1.000.000 Ft támogatást biztosít.
A Sportklub további támogatásáról a Képviselő-testület költségvetési
lehetőségei szerint dönt.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat megküldéséről
és a támogatás utalásáról gondoskodjon.
Felelős: körjegyző,
Határidő: értesítésre 15 nap
utalásra: igény szerint
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a mezőőrünk 2010. december 31.-ével felmondott,
így a kóbor kutyák befogására más megoldást kellett találni. A Lőrinci Kutyahűség
Alapítvány megkereste az önkormányzatot, hogy 80.000 Ft támogatásért vállalják, a Heréden
kóborló kutyák befogását, valamint biztosítanak a kutyatelepen egy kennelt, melybe a
Herédről befogott kutyák kerülnének. A támogatás fejébe egész évben vállalják a kutyák
befogását és szakszerű, 14 napon keresztüli tartását. Éves szinten 4 kutyával számoltunk és az
új kennellel.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket, hogy aki egyetért a 80.000 Ft összegű támogatással, szavazzon.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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16/2011.(I.24.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Lőrinci Kutyahűség Alapítvány (képviselő: Szoldatics Gyöngyi)
támogatás iránti kérelmét és úgy határozott, hogy a Heréd község
területén 2011. évben talált kóbor ebek befogásához és szakszerű
tartásához, kennel kiépítéséhez 80.000 Ft támogatást biztosít az elemi
költségvetés terhére.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat megküldéséről
és a támogatás utalásáról gondoskodjon.
Felhatalmazza a Testület a Polgármestert a Támogatási Megállapodás
aláírására.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: értesítésre: 15 nap
megállapodás megkötésre: 30 nap
támogatás utalására: igény szerint
Kómár József polgármester
A Herédi Népdalkör Egyesület írásban megkereste az önkormányzatot, hogy több felkérésük
is érkezett, melyre szeretnének elmenni. Az utaztatásukhoz szeretnének támogatást kérni. A
kért 650 ezer forintból 500 eFt-ot javasol, a művészeti vezetőnek évek óta nem fizettek.
Felkéri a képviselőket, hogy aki egyetért az 500. 000 Ft összegű támogatással, szavazzon.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
17/2011.(I.24.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Herédi Népdalkör Egyesület (képviselői: Mocsár Katalin és Polónyi
Erzsébet) támogatás iránti kérelmét és úgy határozott, hogy a Herédi
Népdalkör Egyesület részére 2011. évi működésükhöz 500.000 Ft
támogatást biztosít a 2011. évi elemi költségvetési terhére.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat megküldéséről
és a támogatás utalásáról gondoskodjon.
Felelős: körjegyző,
Határidő: értesítésre 15 nap
utalásra: igény szerint
Kómár József polgármester
A Herédi Katolikus Egyház levelében megköszönte a tavalyi évben biztosított támogatást,
melyből az oltárkép restaurálása történt. Ez évben a fűtés korszerűsítését szeretnék megoldani,
melyben számítanak az önkormányzat segítségére. Az elemi költségvetésben a katolikus
egyház támogatásra 300.000 Ft-ot terveztünk. Valamint korábbi egyeztetés alapján Mándoki
atya igényt tart a házasságkötő terem székeire, amennyiben azok kicserélésre kerülnek.
Az Evangélikus Egyház részére is terveztünk 50.000 Ft támogatást csak az ő kérelmük még
nem érkezett meg.
Felkéri a képviselőket, hogy aki egyetért a 300.000 Ft összegű támogatással, szavazzon.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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18/2011.(I.24.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
helyi Katolikus Egyházközség Tanácsa (képviseli: Mándoki György
plébános) támogatás iránti kérelmét és úgy határozott, hogy a katolikus
templom fűtésének korszerűsítéséhez, falak-burkolatok javításához
300.000 Ft támogatást biztosít a 2011. évi elemi költségvetése terhére.
Felkéri a Képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a határozat megküldéséről
és a támogatás utalásáról gondoskodjon.
Felelős: körjegyző,
Határidő: értesítésre 15 nap
utalásra: igény szerint
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Pénzügyi Bizottság ülésen felvetődött a képviselők tiszteletdíjának valamint a polgármester
illetményének emelése is. Egyik kérdésben sem tett javaslatot a Bizottság, mert úgy ítélték
meg, hogy a Képviselő-testület döntsön ezekben a kérdésekben.
Kómár József polgármester
Az elemi költségvetésben minden fontos feladat betervezésre került. Ezért javasolja a
képviselők tiszteletdíjának 10 %-os emelését.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ha a Képviselő-testület egyetért a képviselők tiszteletdíjának emelésével, akkor a képviselők
tiszteletdíjáról szóló rendeletet kell módosítani. Ha a polgármester illetményének
megemeléséről is dönt, úgy arra egyedi határozatot kell hoznia a Képviselő-testületnek.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az alakuló ülésen 10,8 szorzóra, azaz 402.000 Ft-ra
emelte az új Képviselő-testület a polgármester úr illetményét. A törvény biztosít lehetőséget a
polgármester illetmény 8,5-11 szorzóig történő megállapítására.
A költségvetésbe 2.600 eFt hitel is betervezésre került, melyre remélhetőleg nem lesz
szükség, nem fogjuk igénybe venni.
A mai napon olyan információkat kaptunk az ÉMOP orvosi rendelő pályázattal kapcsolatban,
hogy várhatóan magasabb költségvetésű ajánlat fog érkezni, mint a kiírásra került bruttó 26
MFt, melynek oka, hogy alul lett tervezve a rendelő építési költsége.
Orbán Gábor képviselő
A pénzügyi bizottsági ülésen is elmondta már, hogy nem tudja támogatni a képviselők
tiszteletdíjának emelését. Javasolja, hogy most ne emelkedjen a tiszteletdíj, hanem majd
jövőre térjünk vissza rá.
Kerestély Gyula képviselő
Ő sem támogatja a képviselők díjának emelését.
Papp Ákos képviselő
Szerinte bármilyen emelésről most fölösleges beszélni.
György Istvánné alpolgármester
Nem olyan nagy összegű emelésről lenne szó, ami a költségvetést jelentősen megterhelné.
A polgármester illetményének emelésével is egyetért, mellyel az árvízi védekezésben végzett
munkáját köszönnénk meg.
Kómár József polgármester
Javasolja, hogy 10 %-kal emeljük meg a képviselők tiszteletdíját február 1-jétől.
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Felkéri a képviselőket, aki egyetért a javaslattal, szavazzon.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 2 igen és 4 nem szavazattal, valamint 1 tartózkodással
a következő határozatot hozza:
19/2011.(I.24.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselők
tiszteletdíjának 10 %-os emelésére tett javaslatot megvitatta, azt nem
támogatja.
Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke
Javaslatot tesz a polgármester illetményének 10,9 szorzóra, azaz 421.000 Ft-ra történő
emelésére.
Kómár József polgármester
Bejelenti személy érintettségét és kéri, hogy a Képviselő-testület zárja ki a szavazásból.
Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke
Felkéri a képviselőket, aki egyetért a bejelentéssel, szavazzon.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 5 igen szavazattal valamint 2 tartózkodással a
következő határozatot hozza:
20/2011.(I.24.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kómár József
polgármestert bejelentése alapján, személyes érintettsége miatt a
polgármesteri illetmény megállapítása döntéshozatalból a helyi
önkormányzatokról szóló mód. 1990. évi LXV.tv. (Ötv.) 14. § (2) bek.-re
figyelemmel kizárta.
Samu Alfonzné képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke
Felkéri a képviselőket, aki egyetért a polgármester illetményének 10,9 szorzóra, azaz 421.000
Ft-ra történő emelésével, szavazzon.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 2 igen és 3 nem szavazattal valamint 1 tartózkodással a
polgármester illetményének emelését nem támogatta.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A költségvetésbe a 10, 8 szorzónak megfelelő polgármesteri illetményt beterveztünk.
Kómár József polgármester
A kistérségben két új polgármesternek is magasabb a bére, mint az övé.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A polgármester úr már jelezte, hogy nagy valószínűséggel nyugdíjba fog menni. Főállású
státuszról tiszteletdíjas státuszra vált, illetménye helyett tiszteletdíjas lesz.
A februári ülésen fogja a Képviselő-testület a térítési díj rendelet módosítását elfogadni.
A nyersanyag norma várhatóan 5 %-kal fog emelkedni, így ennek megfelelően módosítjuk a
térítési díjakat. A szociális és vendégétkeztetés a szolgáltatási önköltségre figyelemmel is
változni fog.
Folyószámlahitelre is szükségünk lesz, amíg az ÉMOP támogatás meg nem érkezik. Bár
2.600 eFt hitel került betervezésre, remélhetőleg nem lesz a felvételére szükség. Az
Államháztartási törvény ugyanis az egy évet meghaladó hitelfelvételhez könyvvizsgáló
alkalmazását írja elő. A könyvvizsgáló alkalmazása plusz kiadásokkal járna.
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Kerestély Gyula képviselő
A falugyűlés beszámolójában a 2. oldalon szerepel, hogy a mart aszfaltot engedély nélkül
elhordták. Szeretné, ha ez kikerülne a beszámolóból.
Kómár József polgármester
Miért kerüljön ki a beszámolóból, mikor ez az igazság. Sajnos így az Ifjúság utca egy részére
nem jutott mart aszfalt és az ottani lakosok ezt szóvá is tették.
Felkéri a képviselők észrevételeik, megtételére. Mivel nincs, az önkormányzat és intézményei
2011. évi költségvetési tervezetének közmeghallgatásra terjesztését valamint a falugyűlés
beszámolóját szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
21/2011.(I.24.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a jegyzőkönyv
mellékletét képező- a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által véleményezett
2011. évi költségvetés tervezetét , valamint a 2010. évben végzett munkáról és
a 2011. év terveiről szóló beszámolót és tájékoztatót megtárgyalta és azoknak a
falugyűlés elé történő terjesztésre határozza el.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a költségvetést és a
beszámolót ismertesse a falugyűléssel egybekötött közmeghallgatáson,
valamint terjessze a Képviselő-testület 2011.02.14.-i ülése elé elfogadásra.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
II.

Napirendi pont

Kérdések, egyebek
 Gálné Kiss Zsuzsanna védőnő kérelme
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A védőnő benyújtotta kérelmét, melyben kéri, hogy vagy január 31-ével, vagy ha az még sem
lehetséges február 28-ával közös megegyezéssel szüntessük meg a közszolgálati jogviszonyát.
Kérelmében leírta, hogy Palotáson szeretné betölteni a megüresedett védőnői állást. Ha a
Képviselő-testület február 28-ával mond fel a védőnőnek, akkor arra kéri a Képviselőtestületet, hogy engedélyezze a védőnői helyettesítés meghosszabbítását Palotás községben
további 1 hónapra. Kérelme nyilvános tárgyalásába beleegyezik.
Kómár József polgármester
Palotáson már több mint 1,5 éve kiírásra került az állás, de eddig még nem sikerült betöltetnie
a palotási önkormányzatnak. A herédi védőnői állás nem marad üresen, mert Samuné Vadnai
Szilvia herédi védőnő személyében már betöltésre is kerülhet, aki jelenleg Vámosgyörkön
látja el a védőnői feladatokat. Már fel is vettük a vámosgyörki hivatallal a kapcsolatot.
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, Gálné Kiss Zsuzsanna
közös megegyezésre való megszüntetési kérelmét valamint védőnői helyettesítésének 1 havi
meghosszabbítását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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22/2011.(I.24.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gálné
Kiss Zsuzsanna védőnő közös megegyezéssel történő közalkalmazotti
jogviszony megszüntetésére irányuló kérelmét.
A Képviselő-testület, mint munkáltatója úgy határozott, hogy 2011. február
28. napjával hozzájárul a közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséhez,
valamint engedélyezi a Palotás községben történő védőnői helyettesítése
meghosszabbítását 2011. január 31-től február 28-ig.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert a munkáltatói intézkedések és a
megüresedő védőnői állás betöltése érdekében szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011.02.28.
Felelős: polgármester
 Zagyvasági tagságról és delegált személyéről
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Zagyvaság adategyeztetéssel kereste meg a kistérségi önkormányzatokat, melyben a tagsági
jogviszony fenntartásáról és a delegált személyéről kell nyilatkozni.
Orbán Gábor képviselő
Szükséges, hogy tagja legyünk a Zagyvaságnak?
Kómár József polgármester
A Zagyvasághoz pályáztunk a LEADER III. tengely keretében a Tájház és Műv. Ház
felújítására, valamint a LEADER IV. tengely keretében pályázunk a Dallamfonó fesztiválra,
mely még elbírálás alatt van. Igaz nem hiszi, hogy az a pályázat sikeres lesz. Értesülései
alapján már több kistérségi önkormányzat is visszavonta a LEADER IV. tengely pályázatát.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Maradjuk-e a Zagyvaság Közhasznú Egyesület tagjai, valamint továbbra is Kómár József
polgármester legyen-e a delegált?
Papp Ákos képviselő
A múlt héten volt a Zagyvaságban elnökségi és felügyeleti ülése.
Samu Alfonzné képviselő
Javasolja, maradjunk tagjai a Zagyvaságnak és továbbra is a polgármester legyen a delegált.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselők észrevételeik, kérdéseik megtételére.
Mivel nincs, a Zagyvaság tagság fenntartását és a polgármester delegálását szavazásra teszi.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
23/2011.(I.24.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvaság
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagságával kapcsolatban a következőket
nyilatkozza:
1. Az Önkormányzat szervezeti tagsági jogviszonyát fenntartja.
2. Az Önkormányzat delegált képviselőjének személyében változás nem
történik, továbbra is Kómár József polgármester a delegált képviselő.
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Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert és a körjegyzőt a
határozat szerinti nyilatkozat megtételére.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: 8 nap
 Fogászattal kapcsolatos tájékoztatás
Kómár József polgármester
Dr. Szalai István fogorvos továbbra is árulja még praxisjogát. Közben megkereste az
önkormányzatot Dr. Szmirnova Ilona fogorvosnő - aki most végezte el az egyetemet -, hogy a
megüresedett fogorvosi állást szeretné betölteni. Jelenleg a szájsebészeti szakvizsgáját végzi.
Megmutatta neki a mostani fogorvosi rendelőt, véleménye szerint a rendelő állapotán
felújítással sokat lehetne javítani.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A polgármester úr tájékoztatta a jelentkezőt, hogy most készül az új háziorvosi rendelő, és ha
elkészül akkor lehetőség nyílik arra, hogy a régi háziorvosi rendelőbe átkerüljön a fogászati
rendelő.
 Közlekedéssel kapcsolatos észrevételek
Orbán Gábor képviselő
A lakossági kérést továbbít, melyben azt kérik a Képviselő-testülettől, hogy az Ifjúság és
Köztársaság utcából a Temetőnél lévő járda megközelíthető legyen úgy ne keljen a főúton
közlekedni, mely az balesetveszélyes főleg a kisgyermekek részére.
Egy másik kérés pedig, hogy a Köztársaság utca végén lévő elsőbbségadási táblát valaki
ellopta. Szeretnék, ha ismét kikerülne oda az elsőbbségadási tábla.
György Istvánné alpolgármester
A Kolozsvári, Borszéki, Petőfi és Táncsics utcában kihelyezett táblákat is egységesíteni
kellene. Valóban szükség lenne egy szakemberre, akivel körbejárnánk a falut és
megmondaná, hova milyen táblát lenne célszerű kihelyezni.
 Helyközi buszjárattal kapcsolatos kérés
György Istvánné alpolgármester
A lakosságból többen jelezték neki, hogy problémát okoz a herédi lakosság részére az új
hatvani buszmegállóban történő átszállás, mert a Heréd felől érkező buszok nem mennek be a
régi buszmegállóba és az átszállás miatt jelentős időkiesésük van. Sok esetben ez azt jelenti,
hogy egy korábbi járattal kell utazni, hogy időbe beérkezzenek a munkahelyre vagy az
iskolába.
Kómár József polgármester
Tud a problémáról, már fel is vette a Hatvani Volán Zrt.-val a kapcsolatot ez ügyben. Sőt a
hatvani Képviselő-testület is tárgyalta ezt a témát. Talán február 1-jétől sikerül megoldani ezt
a problémát, de azért javasolja, hogy hozzon a Képviselő-testület egy határozatot arról, hogy
megkérjük a Hatvani Volán Zrt. társaságot, hogy segítsenek a herédi lakosságnak a belváros
megközelítésében.
Felkéri a képviselőket, aki egyetért a javaslattal, szavazzon.
A Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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24/2011.(I.24.) képviselő-testületi határozata:
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a herédi
lakosság panaszát az új helyközi buszmenetrend kedvezőtlen változása,
valamint a városközpont elérési nehézségei miatt.
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy felveszi a kapcsolatot a Hatvani
Volán Zrt. –vel annak érdekében, hogy lehetőség szerint a Herédről közlekedő
járatok a városközpont érintésével közlekedjenek az új buszmegállóba, ne
kelljen a herédi utasoknak helyi járatra átszállniuk.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a Hatvani Volán Zrt.
válaszáról a Testületet tájékoztassa.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011.03.28. Kt. ülés
Kómár József polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, a nyilvános ülést bezárja. Megköszöni az ülésen
való megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja.

Kmf

Kómár József
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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